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P A C A J K L O P O D O J

Dokumentiga Paca EKspozicio Lokŝanĝa en Fpancujo
LA KATO LIKA AGADO

de Msro BESSO N
Episkopo de Ltiusanne, Genene kaj Fribourg

Konkure kun la elitaj aŭ diplornataj provoj 
por starigi tirinan pacbazon, dezirinde estas 
porpaca edukado de la popoloj inem. Ĉar ja 
la vera paco estas kora, kaj se oni vere volas 
la pacon inter la popoloj, oni devas unue 
eltiri el la koroj la malamon kaj el la mensoj 
la antaŭjuĝojn.

Tiucele la Ligo de la Juna Respubliko 
(Ligue de la Jeune Rĉpublique), kies sidejo 
estas en Parizo, 34, Boulevard Raspail, ĵus 
aranĝis dokumentigan porpacan ekspozicion, 
sub la gvidado de S-ro Georges Lanfry. 
Unu el ĝiaj kuriozaj karakteroj estas, ke ĝi 
estas lok&anĝa. Gi ja devas vagadi tra tuta 
Francujo ĝis la fino de la nuna jaro.

La inaŭguro de la ekspozicio okazis, sabaton 
14 marto, en Rarizo, sub la prezido de 
S-ro Marc Sangnier, prezidanto de la Ligo, 
tondinto kaj organizanto de la jam famaj 
demokrataj kongresoj por la paco. La ekspo- 
zicio funkciis ĝis dimanĉon 22 marto. Multaj 
homoj vizitis la ekspozicion kaj kunportis 
pliprofundan senton de malamo al la milito. 
Tuj post £ia fermo en Parizo, la ekspozicio 
ekkomencis sian rondvojaĝon, unue en la 
Ĉirkaŭaĵoj de Parizo, por ftin daŭrigi de urbo 
en urbo en okcidenta, sud-okcidenta, suda, 
sud-orienta, orienta kaj fine norda parto de 
Francujo. Ĝi estos certe tre efika porpaca 
propagando meze de la « bona popolo de 
Francujo». 6 i estos la plej taŭga preparo 
al la malarma konferenco, kiu devas okazi 
en Genevo, komence de ig32,

El kio konsistas la Dokumentiga Paca 
Ekspozicio Lokŝanĝa ?

Ĝi konsistas el ses fakoj, kiuj havas ĉiu 
titolon, simbolon kaj devizon. La unua stando, 
kies titolo estas : « Hieraŭ » kaj simbolo : 
glavo en sango, enhavas bildojn de bataloj, 
fotografaĵojn de ruinigitaj urboj kaj vilaĝoj, 
portretojn de kripligitaj soldatoj, speciale de 
frakasitaj vizaĝoj. Ĝi per dokumentoj montras 
tion, kio estis la lasta tutmonda milito. Al 
tiu terura tempo trafe almetiĝas tiu diro de 
Lamennais: « Malfeliĉe, malfeliĉe, la sango 
elfluas, ĝi ĉirkaŭas la teron kiel ruĝa zono ».

La dua stando havigas la bilancon de la 
milito. Nekalkulebla perdo de homvivoj, de 
mono. Moralaj konsekvencoj teruraj. La tuton 
resumas taŭge la ligna kruco sur fumantaj 
ruinoj. Kia malfeliĉego, kia hombuĉado, kiaj 
ruinegiĝoj, kia barbareco !

Ĝu la venonta milito estos pli belaspekta ? 
La tria stando respondas la demandon : ĝi 
estos la morto de ĉiu, la ruino de ĉio. Ĉar ja 
la detruiloj estos pli nombraj, pli efikaj, pli 
perfektaj : aera milito per flugmaSinoj ĉiu- 
specaj, atmosfera milito per mortigaj gazoj. 
La danĝero estos universala, ne nur por la 
soldatoj sur la batalkampoj, sed ankaŭ por 
la patrinoj, la edzinoj kaj infanoj hejme.

Urĝe necesas do eviti estonte la militon! 
Sed kiamaniere ? Ekzistas nuntempe du 
rekomendataj manieroj : tiu de la naciistoj 
kaj tiu de la pacifistoj. Kiu estas la pli trafa ? 
La kvara stando klarigas la naciistan metodon, 
kiu konsistas el ĉiam pli forta kaj granda 
armado. Ĝiam pli kaj pli multaj armiloj: 
pafiloj, kanonoj, aviadiloj, militŝipoj ! Ĝiam 
pli kaj pli efikaj kaj perfektaj detruiloj : 
bomboj, gazoj ! Sed armado estas multekosta, 
senutila, danĝera, ĉar kiam unu popolo pli 
armiĝas, alia ankaŭ pli aruriĝas; ĝis kia

grado ili iros ? La arinado ankaŭ dissemas 
mallidon kaj malamon inter la popoloj. Kion 
vi pensus pri najbaro, kiu estas vestita per 
armiloj de la piedoj ĝis la kapo, pri najbaro, 
kiu rigardas vin kun tranĉilo inter la dentoj 
kaj revolvero en ĉiu mano ? Vi prave pens- 
us : tiu ĉi atendas favoran okazon por mort- 
igi min kaj Jteli mian bienon. Same opinias 
nacio antaŭ plejperfekte armata popolo ! 
Kaj ĝi ankaŭ akiras taŭgajn armilojn. Tiu 
vojo ne kondukas al la paco, sed al la milito. 
Jen la konkludo de tiu stando, kiu memorigas 
diron de Lia Papa Mo$to Pio X l-a: « I.a 
sekureco de l.i nacioj ne kuSas sur bajonetaro, 
sed sur reciprokaj fido kaj amikeco. »

La kvina kaj sesa standoj aŭdigas la temon 
de la pacifistoj: la paco atingita pere de 
arbitracio kr kunlaborado. En la unua el 
tiuj du standoj estas priparolata la internacia 
organizado kaj la nuna stato de la demando 
pri solvo de konlliktoj inter la popoloj kaj 
pri la sendependeco de la gentoj. Kio venkos, 
ĉu la glavo, ĉu la juro ? La lasta stando pre- 
dikas la moralan malarmadon pere de inter- 
naciaj kontaktoj kaj montras la klopodojn 
tiucelajn de ĉiu nacio. Ĝar kiel prave diras 
S-ro Marc Sangnier : « Ror malaperigi la mi- 
liton el la mondo, necese estas unne forigi 
la malamon el la koroj. »

La konkludo de tiu sugestia ekspozicio 
estas internacia kunlaborado de ĉiuj pac- 
amantoj por fine trali la celon: starigo de 
firma paco en la mondo. Al tiu kunlaborado 
porpaca, la internacia helplingvo alportas 
gravan perilon. Espereble la pacifistoj fine 
konvinkiĝos pri la nepreco de unu kontuna 
supernacia lingvo por la intima alproksiiniĝo 
de la popolkoroj.

La Dokumentiga Paca Ekspozicio Lok3anga 
estas bela iniciato franca, kiu Sajne interesos 
ĉiuj amikojn de la paco en la mondo. Tial 
ni ĝojas povi ĝin konigi al niaj legantoj.

Ni esperu ke tia bela ekzentplo trovos 
imitantoj en multaj landoj.

Max Rovu.
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La katolika gazetaro kaj la nia

En lasta numero la lrish Catho/ic, la 
tre Satata Irlanda ĵurnalo, havis noton pri 
Katolika Vivo. Kaj de post januaro la revuo 
Columban enpresis almenaŭ unu artikolon 
elĉerpitan de K. V. en ĉiu nuuiero.

Kio estas la Katolika Agado

. La Katolika Agado tia, kian Lia Papa
MoSto Pio Xl-a, post siaj antaŭuloj, tiom 
multfoje ĝin rekomendis, ne estas alio ol la 
apostolado (letero de la l3  novembro 1928 
al Kardinalo Bertrani, ekzemple). Por tiu 
apostolado, ni ne serĉu novan organizaĵon, 
kiu tute ne estas necesa : la Katolika Agado 
estas la malnova kristana agado, kiu adapt- 
iĝas je la bezonoj de la novaj tempoj, kiu 
plifortigas la jam ekzistantajn verkojn, kiu 
helpas ilian reciprokan kuplaboradon, kiu 
ageme serĉas per la plej tnŭgaj rimedoj

M sro Besson 
Episkopo ile (jenevo

konigi kaj amigi Nian Sinjoron Jesu-Kristo, 
jen en la paroĥo, jen en la eparĥio, jen en 
la tuta lando. En nia epoko, la Katolika Ag- 
ado ne serĉas nur pligrandigi la piajn societ- 
ojn aŭ frataron, ĉar ĝi devas eniri en la plej 
diversajn mediojn. Aliparte, ĝi ne limigas 
sian agadkampon je lud-, karit-, profesi-, 
soci-societoj, ĉar, kvankam la rimedoj uzitaj 
de ĝi estas multdiversaj, ĝia celo restas ĉiam 
la plivastigon de la regno de Dio. I.a Kato- 
lika Agado interesas la klerikaron, kiu devas 
nepre, pro sia funkcio mem, apostoladi, sed 
ĝi devas ankaŭ interesi la laikaron kaj pre- 
oipe tiujn, kiuj povas iamaniere inllui siajn 
fratojn: ili ne povas resti ne-agantoj, kiam 
iliaj fratoj iras al la morto, kaj aliparte ili 
povas pli bone ol la pastroj plenumi iajn 
taskojn kaj sukcesi pri iaj realigoj. La Kato- 
lika Agado — ĝuste ĉar ĝi luktas kontraŭ la 
falsaj principoj, ĉar ĝi propagandas la san- 
ajn ideojn pri ordo, justeco, karito — ne 
helpas nur la spiritan progreson; sed redon- 
ante al Cezaro tion, kio apartenas al Cezaro 
kaj al Dio tion, kio apartenas al Dio, ĝi 
helpas al la bona stato de la lando. Kom- 
prenata laŭ la deziro de la Suverena Ponti- 
fiko, ĝi ne malfortigas la fortojn de la lando, 
kontraŭe ĝi devas esti nur promeso pri pros- 
pero.

Ekzlstas sufiĉe dn verkoj : 
la Katollkn Agado gvidas kaj dlrektas 

llln

Ni reprenu nun la ĉefajn ideojn mallonge 
montritajn en la antaŭaj linroj. La Katolika

Agado ne estas novaĵo, ĝi ne provas fari ion 
ne ankoraŭ faritan. Ni tute ne deziras, ke vi 
kreu novajn verkojn: ekzistas ja sufiĉe — kaj 
jam eble tro — da il i! La Suverena Ponti- 
fiko insistas ĉefe pri tiu punkto : « La Kato- 
lika Agado, /i diras, direktas a l /a socia 
aposto/ac/o, ĉiun verkon, ĉiun societon, pre- 
cipe /a re/igiajn societo/n ce/antajn jen 
formi la junu/aron aŭ progresigi /ct piecon, 
jen rea/igi socian aŭ ekonomian progreson. 
Racian dispartigon de la /aboro kaj de la 
rimedoj, unuecon harmonian en la direkto, 
ĝ i donas a l !a viraj, virinaj, junulaj, jun- 
ulinaj grupoj. Gi instigas reciprokan bon- 
vo/emon ka j kunlaboradon inter i/i por /a 
p le j granda bono de /a Ek/ezio kaj de /a 
tuta socio. u Vi rigardu nur la fakon de niaj 
paroĥaj verkoj : ni demandas al vi igi ilin 
vivantaj, disvolvi ilin kie ili jam ekzistas, 
krei ilin laŭ la lokaj bescnoj, laŭ la cbl- 
ecoj — kie ili ne jam ekzistas. Ni pctas al vi 
kompreni la tendencojn de via epoko, uzi 
efike kaj praktike la kvalitojn, kiujn Dio 
donis al vi, ĉar ne suliĉas enterigi valoraĵon 
por ne perdi ĝin : necesas ke oni valorigu 
ĝin.

Vi igos viaj, ĉiujn interesojn de la sfero 
en kiu vi vivas por ke tiu sfero — dank' al 
via parta inlluo — iĝu kio ĝi devas esti, tio 
estas pli kristana. Tiel agante, ni nur sekvos 
maluovan tradicion : la apostoloj jam faris 
Katolikan Agadon, kiam ili igis la diakonojn 
zorgi pri la malriĉuloj, organizi la karitat- 
verkojn; ili faris Katolikan Agadon, kiam 
en la fakoj plej diversaj, ili petis la kun- 
laboradon de la fideluloj, viroj, virinoj, jun- 
ulinoj, por daŭre establi ne nur la spiritan, 
sed ankaŭ la materian bonstaton de la nask- 
iĝantaj kristanumoj. Sankta Paŭlo, en sia 
epistolo al Filipanoj mencias siajn kunlabor- 
antojn kaj rekomendas al la fideluloj, la vir- 
inoj kiuj batalis por la Evangelio kune kun 
li. lom post iom, kiam la Eklezio disvastiĝis 
sur la tero, la Katolika Agado prenis nov- 
ajn formojn, plivastigante sian agadkampon. 
Sufiĉas ekzemple, ke mi memorigu mallonge 
— ĉar la temo estas vastega — la evoluadon 
de monaĥismo, ĉefa rimedo, kiu vivigis la 
Katolikan Agadon. Ni povus daŭrigi ĝis la 
nunaj tempoj : neniam estis mizero, kiun la 
Eklezio ne helpis oportune ; neniam estis 
bezono, al kiu la Eklezio malavare ne donis 
por satigi ĝin. Ĝiuj forrnoj de la nuna karitato, 
la uovaj kiel la malnovaj trovas en la Kato- 
lika Agado de la pasintaj jarcentoj siajn 
unuajn inspirojn kaj ofte siajn plej bonajn 
modelojn.

La agantoj de la Katolika Agado 1 
pastroj kaj lalkoj

La Katolika Agado koncernas samtempe, 
kvankant ne en la sama grado, pastrojn kaj 
laikojn. Ĝi estas la verko de la pastroj sub 
la aŭtoritato de la papo kaj de la episkopoj, 
ĉar la Eklezio baziĝas sur hierarĥio, ĉar la 
konsiloj por ĉio, kio koncernas direkte aŭ 
nedirekte la religian vivon, nur povas veni 
de la hierarĥio. Sekve estas necesege — oni 
neniam tro insistas pri tio — ke tiuj, kiuj 
laboras por la Katolika Agado, laboru tute 
konsente kun la pastraro; Lia Papa Moflto 
Pio XI-a tion rediris, antaŭ nelonge, alpa- 
rolante la pilgrimantojn el Malto. Sed tio ĉi 
bone akceptita, granda parto estas retervita
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IV-a Hispana Kongreso Eŭkaristia

De la 21 ĝis 25 de la venonta oktobro 
okazos la IV-a Eŭkaristia Kongreso Nacia 
en Hispanujo.

Dolftoro GandĜsegui publikigis mallongan 
, .sed  elokventan alvokon, kiu konigas la 

^decidon de la bispanaj ĉefepiskopoj, kiuj 
elektis la ĉefurbon Valladolid, kaj montrante 
la gravecon de ĉi noblaj kongresoj « kiarn 
egoismoj, voluptamoj, bataloj kaj perturboj 
danĝerigas la socian kaj religiau universon, 
kaj eĉ rememorigas la famajn parolojn de 
la Areopagito dum la teruraj momentoj de 
la morto de Kristo: « Aŭ la niaŝino de la 
universo senondiĝas, aŭ ĝia kreinto estas
suferanta, »

Sed ankoraŭ restas alia faceto, tiel interesa 
kiel malofta kiu sola meritas la tutan 
honoron kaj la tutan servadon de la homaro, 
estas diri, la devon por tributi al la Sanktega 
Koro de Jesuo, tio, kio Lia Sankteco Pio XI-a 
diris en la Encikliko de la 8 majo 1928: 
« la kontenteco pura, kiun oni vokas riparaĵo » 
kaj kies altrangaj titoloj kaj fortaj funda- 
mentoj estas entenitaj de la Roma Pontiliko 
en justaj pravoj pro la elsufero, kiun ni devas 
al la Sinjoro pro niaj kulpoj kaj publikaj 
senordoj, kaj pro kaŭzoj de amo, kiuj impuls- 
igas nin suferi kun Kristo resignacie kaj 
oferante al Li iun konsolon laŭ la mezuro 
de nia malriĉeco.

La Kongreso okazigos du solenajn kunsid- 
ojn, la 21 oktobro matene, malfermo, kaj la 
24 vespere, fermo.

Ankaŭ kongresos la eŭkaristiaj asocioj kaj 
aliaj diversaj katolikaj asociagadoj. Ĉiutagaj 
komuniinesoj en ĉiuj preĝejoj.

La raportoj estos prezentitaj antaŭ la 
20 septembro.

Erancisko M, Rua.
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LA K A T O L IK A  A G A D O
(  Daŭriijo)

en la Katolika Agado por homoj vivantaj en 
la mondo, jen viroj, jen virinoj : oni pensas 
eĉ, precipe pri ili, kiam oni parolas pri Ka- 
tolika Agado.

Ni ne volas laikismon, nek la revolucian 
laikismon, kiu forigas la Eklezio for de la 
socia vivo, nek la Josefa laikismo kiu igas 
laikan aŭtoritaton estri la religiajn aferojn. 
Ni ne volas laikismon, sed ne estas, dank’al 
Dio, fari laikismon, kiam oni igas la laikojn, 
preni realan parton en la apostolado sub la 
aŭtoritato de la presbiteraro kaj tute kon- 
sentite kun ĝi. Ne nur tiu kunlaborado ne 
prezentas malutilojn, sed kontraŭe ĝi pre- 
zentas multajn avantaĝojn. Jen kial ni petas 
ĝin al v i: kiam tiom multaj faktoroj kuniĝas 
por infekti la junularon, por senkristanigi la 
animojn, por sendiigi la instituciojn, por mal- 
fortigi la amon al patrujo, por starigi unu 
kontraŭ la alia, la sociajn klasojn — tiam vi 
time ne devas rcsti neagante kaj plorante pri 
la malfeliĉoj de la nuna tempo. Vi devas agi 
por meti Kriston ĉien, kie li devas esti, jen 
en la familio, jen en la lernejo, jen en la 
institucioj, jen en la tuta lando.

La Katollka Agado 
ne estas politika agado

La Katolika Agado ne koincidas kun la 
politika agado. La Eklezio ne okupiĝas pri 
pura politiko ; ĝi estas precipe super ĉiuj 
partioj ; ĝi deklaras : « ĉ iu j civitanoj estas 
iiberaj ne havi ia saman ofinion en de- 
mandoj iibere diskutebtaj «, laŭ la propraj 
paroloj de la Papo, sed la sama Papo diras : 
» Estas politiko kiu tuSas ta altaron : una 
fjolitica che tocca l'altarc «. Kiam demandoj 
estas diskutataj, kiuj povas rilati la religion 
aŭ la savon de la animoj, estas neeble ke 
la katoliko restu neŭtrala; same, li ne povas 
favori partion, kies estroj kaj ĵurnaloj mal- 
amike agas al la Eklezio; same, li ne devas 
aniĝi al partio kies programo ne konformas 
je la kristanaj principoj.

Estu mem katolika

Vi ne forsegu line, ke kiam oni laboras 
por la Katolika Agado, oni devas esti nepre

EL FRANCUJO

Altlernejaj elitoj kaj kristana renesanco

Postpaska tcmo en Francujo estas la 
kreskanta sukceso de la Paskaj mesoj por la 
Altaj Lernejoj. Ciujare ja la anoj de la 
Superaj Lernejoj grupope komunias en iu 
aŭ alia preĝejo de Parizo aŭ de provinca 
urbo, laŭ invito subskribita de iliaj kamaradoj.

Lastan jaron la sumo de la subskribintoj 
de la Paska alvoko atingis la ciferon l3.8oo. 
E1 tiuj 1.955 estis de la Milita Lernejo Saint- 
Cyr. Cijare, en 1931, la sama lernejo havigis 
nur 7 nomojn de komitato. Kial tiu diferenco ? 
La katolika gazetaro silentis pri la kialo. 
Tamen oni certe scias, ke tiu malkresko estas 
la rezulto de ordono de la milita ministro 
Maginot. Li ja malpermesis la Paskan 
komunion grupopan de la studentoj de la 
Milita Lernejo Saint-Cyr, pretekste ke la 
armeo devas esti « neŭtrala» religie. Jen 
pensmaniero dc membro de modera registaro 
en Francujo !

Feliĉe oni povas enregistri kreskon en la ali- 
aj lernejoj. La Politeknika Lernejo prezentis 
2.968 subskribojn, kontraŭ 2.849 en ig3o; la 
Centra Lernejo, 3.023 kontraŭ 2.749; la Min- 
lernejo de Parizo, 654 kontraŭ 625; la Min- 
lernejo de Saint-Etienne, 354 kontraŭ 3l4; 
la Arta kaj Metia Lernejo, 1.355 kontraŭ 1.179.

lnterese estas ankaŭ scii la proporcion de 
la katolikoj kultobservantaj en la Altaj Lern- 
ejoj : en la Politeknika Lernejo 66 °/„, en la 
Centra Lernejo 69 "/„, en la Minlernejo de 
Parizo 64%, en la Arta kaj Metia Lernejo 3l «/„.

El la Politeknika Lernejo 48 lernantoj 
instruas ĉiudimanĉe katebismon al infanoj 
en la ĉirkaŭaj parohoj de Parizo, 37 helpas 
en dimanĉa junulara kunveno. El la Centra 
Lernejo 5l estas katebistoj kaj 24 deĵoras 
en patronejoj. Plie en preskaŭ ĉiuj Altaj 
Lernejoj nun ekzistas katolika rondo, kies 
rekruto estas farita de la lernantoj mem. 
Vere estas la apostolado de la laikaro.

G. O.

kaj unue kato/ika en la vera senco de la 
vorto. La unua malamiko, kontraŭ kiu ni 
batalav ^estas la mondeca pensmaniero tute 
kontraŭa al la Evangelio. La ĉefa rimedo por 
batali kontraŭ ĝi estas ne kuniĝi mem al ĝi. 
La Katolika Agado sukcesos pri nenio, se la 
grupoj, kiujn ĝi direktas, estas formataj de 
viroj aŭ virinoj, al kiuj mankas la spiriteco 
de Kristo. Inter ĉiuj malbonaĵoj, kiuj mal- 
helpas la sanktan Eklezion en la plenumo 
de ĝia bonfaranta misio, la nekonscia mond- 
aneco de tiuj viroj kaj virinoj, kiuj aniĝas al 
ĝia doktrino, de tiuj viroj kaj virinoj, kiuj 
interesiĝas al ĝia agado — estas kiel larĝa, 
dolorplena, profunda vundo : la plej grava 
vundo, ĉar estas vundo de la koro. Niaj or- 
ganizaĵoj havus influon multe pli eiikan, se 
iliaj anoj distingiĝus per sankta vivo. Gis 
kiam vi ne havos la kuraĝon batali sentime 
kontraŭ la stultaĵoj, kiujn la paganismo el- 
trovas niatempe por allogi kaj putrigi, vi ne 
estos taŭgaj por la Katolika Agado, ni ne 
bezonos vin. Se oni volas sin protekti kon- 
traŭ la infekto, se oni volas liinigi ties de- 
truojn, necesas sendube verkoj organizataj 
kaj laborantaj ageme, sed necesas unue, ke 
tiuj, kiuj partoprenas en la verkoj, donu la 
ekzemplon : « Ke via lumo briiu sub ia okul- 
oj de la mondo, tiel kc la rnondo, vidante 
vian neriproĉeb/an konduton, gtoru vian 
Patron, kiu estas en la ĉietoj. » Sur tiu 
penso mi konkludas; ĝi sufiĉas por konvinki 
vin, ke la Katolika Agado pri kiu ni parolis 
ne estas novaĵo.

Estu unue kristanoj. Senlimaj horizontoj 
sin prezentas al vi. Ege malkvietigaj pro- 
blemoj, ĉien estas solvendaj. Verkoj sen- 
nombraj kreiĝas...

Iru ĉe In unuajn rangojn

Filoj de via epoko, vi devas interesiĝi pri 
ĉio por plenumi la mision al vi donitan de 
Dio, por ke viaj samcivitanoj ricevu, kion ili 
atendas de v i: la mondo, ja scias bone, ke 
vi posedas depone moralan forton, ordajn 
principojn sen kiuj nia societo — kiel ŝipo 
sendirektila — neniam povos sanigi siajn 
vundojn nek rigardi konfide al la estonteco.

Ne restu izolita : en la sociaj aferoj kiel en 
la ekonomiaj, en la bonfaranta fako kiel en 
la presa fako, en la scienca fako, ĉie kie 
estas io por fari aŭ influo por ekzerci — iru 
ĉe la unuajn rangojn — sed antaŭe estu krist- 
anoj ! Tio, kion ni volas, estas nek la bru- 
antaj manifestacioj, nek la grandaj paroladoj, 
sed la profunda laboro, kiu fariĝas en la 
individuo kaj poste elradias tra la popol-

EL LA VATIKANA URBO

Donaco de la reĝo de Rumanujo 
al la Papo

La reĝo de Rumanujo Karlo ll-a sendis 
belegan donacon al Lia Papa Moŝto pere 
de speciala delegitaro, kiu alvenis Romon 
komence de marto lasta por prezenti ĝin al 
Pio XI-a.

La Papo akceptis en aŭdienco D-ron 
Nikolao Petro Comnene, eksterordinara send- 
ito kaj plenrajta ministro de Rumanujo, kaj 
la delegitaron konsistantan el S-roj Stoicesco, 
Papesco kaj Hodos. Estis ankaŭ ĉeestantaj 
S-ro Brosu, konsilisto ĉe la ambasadorejo 
kaj Msro Juga, eklezia konsilanto.

La reĝa donaco estas antikva kaj belega 
ikono laŭ Bizanta stilo, kiu datumas de la 
fino de la XV-a jarcento. Gis nun tiu religia 
bildo estis la propraĵo de la reĝa familio de 
Rumanujo, kaj Karlo Il-a havis ĝin en sia 
privata ĉambraro. Li volis oferdonaci ĝin al 
Lia Papa Moŝto kiel omaĝo okaze de lia 
sacerdota jubileo.

La pia bildo reprezentas la Sanktegan 
Triunuon. Speciale estas bone konservata la 
figuro de la Redemptoro, kies kapo surhavas 
arĝentan kronon. Ĉe la piedoj de la Triunuo 
estas du personoj, kiuj oferas preĝejon, 
ankaŭ arĝentan.

La ikono estis prezentita al Pio Xl-a en 
valora kesteto ornamita per la reĝa blazono 
kaj surhavanta jenan surskribon: « Al Lia 
Papa Moŝto Pio XI-a la reĝo Karlo H-a de 
Rumanujo — 1931. »

La delegitaro ankaŭ prezentis al la Papo 
la kvar volumojn de la Historio de Rumanujo, 
verkita de Profesoro Jorga.

Pio Xl-a admiris la donacojn kaj tutkore 
dankis al la donacintojn.

La Vatikana Radlo-posteno

Malgraŭ ke la Vatikana radio-posteno ne 
regule transsendas ion, taraen la direkcio de 
la posteno publikigis jenan tabelon :

Escepte la dimanĉaj kaj festaj tagoj la 
Vatikana radio-stacio transsendos:

10.00 - 10.3o (horo laŭ Greenwich) : ekcerzoj 
de radiofonio sur ondlongo 
da m. 19.84. ..Ji

10.30 - 11.00: ekzercoj de radiotelegrafio
sur la sama ondo.

19.00 - ig.3o : ekzercoj de radiofonio sur 
ondlongo da m. 5o,26.

19.30 - 20.00: ekzercoj de radiotelegrafio sur
la sama ondo.

Verŝajne meze de aprilo estos ekorganiz- 
itaj transsendoj de la Papa Scienca Aka- 
demio, sed oni ankoraŭ nenion oficiale scias 
pri la tagoj kaj horoj.

Vatlkana merkato

La provizumado de la urbanoj estos mono- 
polo de la ŝtato. Nuntempe organiziĝas la 
provizumado por multaj nutraj kaj vestaj 
objektoj, kiuj estos rekte vendataj al la 
Vatikanaj urbanoj pere de speciala organiz- 
aĵo, kies sidejo estos en nova konstruaĵo. 
La vianda kaj fiŝa merkato estos komisiita 
al privata entrepreno.

P etrano.

organizu  
ponumeran 

vendadon 
de nia gazeto  
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☆
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speciatajn frrezojn

amasoj. Tio, kion ni volas, estas ne la pro- 
gresoj kaj reformoj malprofundaj sed la pli- 
boniĝo de la socio. Tio, kion ni volas, estas 
ne la venko de sistemo aŭ de partio, sed la 
regno de Dio en la aniinojn, en la familion, 
en la socion, kiu firme ne ŝatos havi alian 
majstron krom Li.

Estu nepre kristanaj, estu nepre katolikaj, 
tio estas observantoj de la spiriteco de Kristo; 
estu tia senmikse kaj senrezerve, en la pu- 
blika kiel en la privata vivo. Nur tiukondiĉe, 
vi plenumos la taskon — konsoloplena sed 
timiginda — kiun Dio markis por vi kaj pri 
kiu, iun tagon, Li demandos vi.

Tradukis Jean Duffaud.

PPODaganflu ĉien nian gazeton

LETERO
EL NEDERLANDO

La novaj studioj de la K. R. O.

Lia Ĉefepiskopa Moŝto de IJtrehto, Msro 
Janssen, inaŭguris, la 7 marto, la novajn 
studiojn de la Katolika Radio Organizaĵo 
(K. R. O.) en Hilversun, kiu nuntempe kal- 
kulas pli ol cent mil membrojn kaj kiu pro 
tio estas unu el la plej gravaj radio-stacioj 
en nia lando.

La inaŭgurado finiĝis per impona parolado 
antaŭ la mikrofono, en kiu Lia Ĉefepiskopa 
Moŝto atentigis pri la danĝeroj, kiuj minac- 
as per la radio kaj akcentigis la rimedojn 
kaj la devojn de la katolikoj rilate la radio- 
disaŭdigon.

Ni ankoraŭ povas informi, ke la radio-dis- 
aŭdig-problemo en nia lando ankoraŭ daŭr- 
as, plejparte ĉar la A. V. R. O., la neŭtrala 
radio-organizaĵo, rifuzas partopreni en la in- 
terkonsent-aranĝo, kaĵ postulas unu el la du 
ondoj je kiuj Nederlando laŭ la Praha radio- 
konvencio povas disponi kaj tute malatentas 
la ne malpli gravajn rajtojn de la tri aliaj 
radio-organizaĵoj, nome: la katolika, la pro- 
testanta kaj la socialista.

La K. R. O. estas tre favora al Esperanto 
kaj disaŭdigas ĉiusemajne kurson kaj ĉiudu- 
semajne novaĵojn en Esperanto. La Esper- 
anto-disaŭdigoj okazas sabaton; prizorgas 
ilin nia samideano P. Heilker, el Hoofddorp.

La Silenta Nokta Procesio 
en Amsterdamo

Oni taksis la nombron de la partoprenant- 
oj en la Silenta Nokta Procesio en Amster- 
damo en la nokto inter la 14 kaj l5 marto 
je proksimume 18.000 kaj en la nokto inter 
la 21 kaj 22 marto je proksimume 45.000. 
La unua nokto estis speciale destinita por la 
ne-Amsterdamanoj, dum en la dua nokto 
procesie iris la viroj el Amsterdam kaj prok- 
sima ĉirkaŭaĵo.

La l5 marto okazis en la granda koncert- 
ejo en Amsterdamo granda kunveno por festi 
la 5o-jaran ekzistadon de la « Stille Omme- 
gang » (Silenta Nokta Procesio), kiun ĉeestis 
18.000 personoj kaj kiun prezidis Lia Epis- 
kopa Moŝto de Harlemo, Msro J. D. J. Aen- 
genent mem. Inter la ĉeestantoj ankaŭ estis 
la kunfondinto kaj unua prezidanto de la 
unuiĝo, S-ro Karel Elsenburg, dum lia filo, 
la nuna prezidanto, S-ro Alph. Elsenburg, 
estis honorata de Lia Papa Moŝto per la 
kruco « Pro Ecclesia et Pontifice ».

Aldonu ni, ke la partoprenantaro ĉi tiun 
jaron ree estis pli granda ol en la antaŭa 
jaro.

J. H. VVesten.
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■ Laŭ la plej nova personarindekso la ĉef- 
eparhio Wien, kun siaj 533 parohoj kaj en- 
tute2.584.S42 katolikoj estas religie prizorgata 
de 4 episkopoj, 939 pastroj de la propra 
eparhio, 101 pastroj el fremdaj eparhioj kaj 
667 ordenaj pastroj. 33 viraj ordenoj nombras 
en la ĉefeparhio 2.042, 3g virinaj ordenoj 
6.632 inembrojn.

■  Princepiskopo D-ro Adam Hefter de Gurk- 
Klagenfurt pritraktas en sia nunjara episkopa 
letero okaze de la granda fasto la problemon 
de la malabundo je pastroj kaj de nova 
generacio de pastroj en Karintio. En Karintio 
agadas 3”0 pastroj kiel animzorgantoj ; el ili 
nur 189 naskiĝis en Karintio, la restantaj 181 
devenas el la aliaj malnovaŭstraj landoj kaj 
el Germanujo. Sen helpo el la aliaj eparhioj 
kaj landoj estus eble la duono de la parohoj 
sen pastroj. Devas esti la atingota celo de 
episkopo, pastraro kaj kredantaro, ke la 
eparhio estonte mem havigas al si la necesan 
nombron de pastroj. Princepiskopo konstru- 
igas novan pastran seminarion por alprok- 
simiĝi al ĉi tiu celo. La konstuajo estos 
linkonstruita nur en 1932.

■  Laŭ raporto de Kaplano Hock en Katho- 
Hsche Kirchenzeitunit ankaŭ en la Burgen- 
iand estus terura malabundo je pastroj. 
Multaj paroĥoj estus sen pastroj kaj devus 
esti prizorgataj de najbara parohestro. Ĉefa 
kaŭzo de tio estus, ke la pastroj por Burgen- 
land estis pli frue edukataj en Steinamanger- 
Szombathely, (Hungarujo). Pro tio la plej 
multaj de ĉi tiuj pastroj nun reiris Hungarujon. 
La pastroj ankaŭ tre dependis de la patronoj, 
la grandbienposedantoj kaj grafoj. Pro tio ili 
facile malatentis la popolon. Kelkaj de ĉi tiuj 
grafoj kaj princoj estis en sia vivmaniero 
tute senreligie kaj malamike al la popolo. 
Sed al la pastroj mankis en sia dependeco 
la kuraĝo de sankta Johano-Baptisto kontraŭ 
tiuj ĉi Herodoj. Ke ĉi ĉio ne faris bonan 
impreson al la popolo kaj grave domaĝis al 
la religiemo estas nur tro kompreneble. 
Kardinalo D-ro Pilll kiel Apostola administr- 
anto de Burgenland en 1921 nur povis trans- 
preni ja germanajn, kaj bonvolajn pas- 
trojn kaj je tiaj estis grunda malabundo. 
Por ke estu prizorgata nur la plej necesa, 
Burgenland ankoraŭ bezonus ĉirkaŭ l5o pastr- 
ojn. Je du novekonsekritaj pastroj jam atendas 
ĉirkaŭ 60 paroĥoj.

Sed la Apostola Administrejo de Burgen- 
land en Wien nun sendis al la nomita gazeto 
korekton, el kiu ni jenon citas; Kardinalo 
D-ro Pilll la apostolan administradon de 
Burgenland ne transprenis en 1921 sed en 
aŭtuno 1922. Ke je du novekonsekritaj pastroj 
atendas 60 paroĥoj estas fantasiajo. Okaze 
de la eklezia aliĝo de Burgenland la ĝistiama 
episkopo forprenis el parto de la lando la 
kaplanojn, la paroĥestroj restis; en la alia 
parto de la lando la stato de la animzorg- 
antoj estis preskaŭ normala. La nombro de 
la pastroj, kiuj post la aliĝo kiel magiaroj 
libervole reiris al Hungarujo, ne grave dife- 
rencas kun la nombro de tiuj, kiuj kiel 
germanaj Burgenlandanoj el Hungarujo reven- 
is Aŭstrujon. ĉuste estas, ke Burgenland ne 
havas propran seminarion por knaboj kaj 
por la pastroj. Sed Kardinalo D-ro Piftl 
permesas la akcepton de Burgenlandanoj en 
la ĉefepiskopaj seminarioj de la Viena ĉef- 
eparĥio, sed la sukceso de ĉi tiu grandanima 
ago ja nun ne ankoraŭ povas esti granda. 
Kiom da gimnasiistoj, kiuj faris sian matur- 
igan ekzamenon hungarlingve, povas veni en 
la gertnanan pastran seminarion en Wien. 
Kaj germanaj gimnasiistoj el la Burgenland 
ja nur ekzistas depost 1923. Ili nur nunjare 
povas fari la maturigan ekzamenon. En 
Burgenland estas entute 157 paroĥoj, el ili 
bedaŭrinde 9 ne estas okupataj kaj devas 
esti prizorgataj de najbaraj paroĥestroj. 
Krome estas 19 liberaj kaplanpostenoj. Tiel 
ja montriĝas la manko je postkreskantoj. 
Kompreneble ĉiu pastro kiu anoncus sin por 
la Burgenland estus bonvena, sed kion la 
lando farus tuj kun t5o pastroj ne estas 
komprenebla.

■  Papo Pio XI-a faris al la en 1854 fondita 
Aŭstra Instituto por historia esplorado valor- 
egan donacon: volumon kun la reproduktaĵoj 
de tiuj papirusaj dokumentoj el la papa kan- 
celario, kiuj estas kolektataj en hispanaj 
arĥivoj kaj estis heliogravure reproduktitaj 
en originala grandeco. La verko aperis 
pasintjare sub la titolo : « Pontificium Roma- 
norum Diplomata papvracea quae supersunt. »

H La internacia religipsikologia Asocio en 
Wi«en aranĝas je Pentekosto 1̂ 31 kvintagan

internacian kongreson kontraŭ la malkredo 
sub la titolo « Krizo de la malkredo ». Estos 
pritraktataj i. a. jenaj problemoj ; Malhelpajoj 
de la preĝa vivo, la ekesto de la malkredo, 
la malkredo kiel karakterologa fenomeno, 
inalkredo en la aĝo de la puberiĝo, la enfluo 
de la natursciencoj, ktp. Sur la listo de la 
paroladontoj estas ankaŭ konataj katolikaj 
sciencistoj.

■  Okaze de 21-a datreveno de la morto de 
la granda popolui bestro de Wien, D-ro Karl 
Lueger celebris Prelato D-ro Sedlaczek, la 
8 marto, en la Votivpreĝejo en Wien solenan 
memormeson, en kiu partoprenis Ligoprezid- 
anto Miklas, Ligokanceliero D-ro Ender, la 
ministroj Vaugoin, D-ro Czermak, Heinl kaj

D -ro  K ari. Lueger

D-ro Resch, la landestro de Malsupra Aŭstrio 
D-ro Buresch, kaj multaj eminentuloj kaj 
membroj de la kristansocia partio. Post la 
sankta meso Parlamentano Kunschak faris 
grandan paroladon antaŭ la preĝejo en kiu 
li admonis la germanajn Vienanojn fidele 
laboradi laŭ la spirito de Lueger, por ke 
Wien ree fariĝu la metropolo de kristan- 
germana spirito, de honorinda laboro kaj de 
gaja, feliĉa vivado. D-ro Karl Lueger naskiĝis 
en Wien, la 23 oktobro 1844, fariĝis 1874 
advokato, 1875 demokrata komunuma konsil- 
anto, poste li fondis la kristan-socian partion, 
kies gvidanto en la urbodomo kaj parlamento 
li estis. En 1895 li estis elektata urbestro de 
Wien, sed pro la politika ekscitiĝo li rezignis 
laŭ la deziro de la imperiestro Erancisko 
Josefo kaj restis ĝis 1897 vicurbestro. Depost 
ĉi tiu jaro ĝis lia morto li estis urbestro de 
Wien kaj evoluigis la urbegon per mal- 
bagatelemaj ekonomiaj entreprenoj, kreado 
de parkoj, de la tielnomata « arbara kaj 
herbeja zono». Ankaŭ sur la religia kaj 
kultura kampoj li multon faris. Sed ne estas 
eble priskribi en malgranda artikoleto la 
grandegan verkon de lia vivo. Multaj el liaj 
intencoj, ekzemple la kreo de multaj novaj 
parohoj en Wien ne povis esti efektivigataj 
pro diversaj intrigoj. Kiam li mortis la 
10 marto 1910 vere tuta Wien funebris je lia 
ĉerko. Lia korpo nun ripozas en la preĝejo 
en la granda centra tombejo, sed lia spirito 
regas ankaŭ nun la de li fonditan partion 
katolikan.

■  La Apostola Adininistrejo de innsbruck- 
Eeldkirch ordonis ke la edzeca encikliko de 
Papo Pio XI-a estu la bazo por la gefianĉa 
instruo. La encikliko estu havigata pere de 
la paroĥestro al ĉiuj gefianĉoj.

■  La aŭstra episkoparo dum sia novembra 
konferenco decidis, ke la pastrokandidatoj 
dum la dujara fdosofa autaŭstudado kiel dev- 
iga fako ankaŭ aŭdu prelegojn pri Karitat- 
scienco kaj socialetiko. Ĉiusemajne duni 
2 horojn oni pritraktu kristanan societ- kaj 
ŝtatinstruon, ĝeneralan kaj ekonomian social- 
etikon. Ĉi tiu nova enkondukajo certe ĉie, 
kie oni ekkonis la necesojn de nuntempa 
animzorgado, estos ĝoje salutata.

■  La 19 marto okazis la ĉefkunveno de la 
bonege aganta « Josefsvverk » por prizorgado 
de la familioj en la konsistoria ĉambrego de 
la ĉefepiskopa palaco. Partoprenis ankaŭ 
Kardinalo D-ro Eilll. Sufragano D-ro Kam- 
rath montris la gravecon de la Josefo-help
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verko en tempo, dum kiu eraroj kaj mizeroj 
volas forigi la fundamentojn de la kristana 
edzeco. Poste Paroĥestro Leibrecht faris la 
jarraporton kaj sciigis, ke Lia Papa MoSto 
en la pasinta jaro dufoje benis la agadon de 
la verko. Je la lino de la ĉefkunveno Kardi- 
nalo D-ro Pitll diris al ĉiuj, kiuj metis sin 
en la servon de la Josefverko episkopan 
dankon. Poste li parolis pri la konkordato 
kaj deklaris, ke oni neniam rajtos forlasi la 
unuecon kaj firmecon de la katolika edzeco.

■  La « Artocentro por kristana popolklerig- 
ado » aranĝis sian milan aranĝajon tre so- 
lene. Ci tiu artocentro sukcesis influi la pro- 
gram-starigon de la Vienaj teatroj kaj per 
propraj aranĝajoj havigi al si artajn sukces- 
ojn. La gvidantoj de la artocentro estas Re- 
daktoro Hans Brecka kaj D-ro Sigmund Gug- 
genberger. ĉ ia  organo estas Der Kunst- 
garten  (La ĝardeno de la arto).

■  La katolika sportmovado de Aŭstrujo 
fondis ĝeneralan ĉeforganizajon sub In nomo 
« Osterreichs Jugendkralt (Aŭstra Junulforto)» 
al kiu apartenas: Regna asocio dc la kato- 
lika junularo, la kristan-germana gimnastik- 
aro, la regnn asocio de la katoliknj Ifuabinnj 
societoj, la sportunuiĝo de la kristanaj sindik- 
atoj, kaj la sportunuiĝo de katolikaj univer- 
sitatstudentoj « Arminen ».

■  Depost tri jaroj okazas ĉiujare religiaj 
ekzercadoj por la rekrutoj de la aŭstra armeo. 
Ili estas aranĝatnj de la armea pastraro kaj 
ĉiam montras tre belajn sukcesojn. Parto- 
prenas laŭ informo, donita al ni de Brigad- 
parohestro Tegel, ĉirkaŭ 3o % de la rekrutoj 
en la tritagaj ekzercadoj. La manko je pli 
grandaj ekzercdomoj kaj la financa mizero 
sekve de la granda senlaboreco ne permesas 
pli grandan nombron da partoprenantoj. 
En Wien ekzercoj por rekrutoj okazas en la 
domoj de la Jezuitoj kaj de la Kamilianoj 
en Lainz, en la katolika Submajstra domo 
en Wien-VL, kaj en la misidomo St-Gabriel 
apud Modling. Ci tiuj tritagaj ekzercadoj 
estas pensataj kiel fundamenta preparo al la 
sesjara armeservo por plifirmigo de la kato- 
lika kredo kaj de la moro kaj ĉiain estis tre 
utilaj. Ĉi tiuj laikaj apostoloj en la vicoj de 
la soldatoj kunlaboras kuraĝe kun la armea 
animzorganto. En la pasinta jaro 90 % <le la 
katolikaj soldatoj en la aŭstra armeo pek- 
konfesis kaj komuniis dum la paska tempo. 
La bildo montras grupon da rekrutoj ĉe la 
ekzercadoj en la domo de la katolika Sub- 
majstrosocieto en Wien VI., kun la gvidanto 
de la ekzercadoj, Brigadparohestro Gottfried 
Tegel kaj la brava kunlaboranto Majoro Hec- 
kenast, regna estro de la katolika soldato- 
unuiĝo en Aŭstrujo.

■  La 1 marto en Stockerau okazis la landa 
konferenco de la kristanaj sindikatoj de 
Malsupra Aŭstrio kaj montris en ĝia tuta 
daŭro la bildon de la bone progresanta 
kristana sindikata movado. El la agadraporto 
oni povis vidi, ke la nornbro de la membioj 
de 18.212 je fino 1928 kreskis al 20.778 je 
fino de 1930. E1 ili apartenis 9.722 membroj 
al la laboristaj, kaj n.o56 membroj al la 
salajrulaj sindikatoj. La movado depost la 
jaro 1924, en kiu ĝi nombris 4,535 membrojn, 
preskaŭ kvinobliĝis. En 1930 okazis 2.871 
kunvenoj kaj 168 konferencoj, 58 pritraktoj 
pri salajroj kaj 1.407 intervencioj, 92 kon- 
traktoj pri salajroj estis kontraktataj. La 
nombro de la mandatoj en la laboristaj 
komitatoj kreskis je 8 al 248. La defend- 
organizo de la sindikatoj, la libereca unuiĝo 
(Ereiheitsbund) kreskis en Malsupra Aŭstrio 
en la pasinta jaro de 628 al 1.602 membroj.

■  En la malsanulejo de la Kompatemaj Eratoj 
en Wien, kies karitata agado al malsanuloj 
sen diferenco de konfesio aŭ partio estas unu 
el la plej gravaj apogoj de la estimo al la 
katolikoj en Aŭstrujo, oni laris cn la lasta 
jaro ĉirkaŭ 10.000 operacio), inter ili multaj 
de plej malfacila grado, kaj pli ol 4.000 
Rontgen-fotojn.

■  La jarraporto de la liberpensula sekretario 
en Aŭstrujo montris en sia referato antaŭ la 
delegitoj de la liberpensula organizo de 
Malsupra Aŭstrio nombron da 120.000 sen- 
konfesiuloj en Aŭstrujo, inter ili 10.000 infanoj 
en Wien, kiuj estas instruataj, anstataŭ pri 
religio, pri moroj de la vivo. La elirnombro 
el la Eklezio en la pasinta jaro estas montrita 
kun 10.000 personoj.

K ari. DCrschmid.

LETERO EL LITOVUJO

Persekutndo de ln katolikoj daŭras
La registaro sentas, ke ĝi estas nur mal- 

plimulto. Kompreneble, ĉar naciistoj (kiuj 
nun administras la landon) en la lasta 
parlamento havis nur 3 mandatojn el ĉiuj 
85 mandatoj. Tial la registaro havas nur unu 
ilon — igon.

En la lasta tempo estis punita per mon- 
puno de 5oo lidoj ( =  5o usonaj dolaroj) re- 
daktoro de katolika terkulturista gazeto S-ro 
Dagelis.

Kelkaj pastroj pro siaj predikoj aŭ pro 
katolikn agado estas juĝotaj.

Estis eĉ tia akcidento. En la urbo Pane- 
vejis estis arestita In patro de katolika stu- 
dento S-ro Baranaŭskas. La maljunulo — 
patro de S-ro Baranaŭskas — estas 70-jara. 
Li estas arestita « kiel danĝera persono por 
la socia ordo ».

Translimaj gazetoj — precipe germanaj — 
estas plenaj de informoj el Litovujo. Pro tio 
la registaro estas tre inalkontenta kaj kvazaŭ- 
oficiala Lietuvos Ajtias (Eĥo de Litovujo) 
ofte skribadas, ke neniti havas rajtojn skrib- 
adi en translimaj gazetoj pri « litovaj en- 
landaj aferoj ».

Bedaŭrinde, kaj kompreneble, la katolika 
agado ne estas vigla, ĉar ofte katolikaj aso- 
cioj ne ricevas permesojn por kunvenoj kaj 
kongresoj. Krom tio, se oni ricevas permes- 
on, en ĉiu kunveno venas policisto (ofte du 
aŭ tri policistoj), kiu akrege observas por ke 
parolantoj « ne faras krimon kontraŭ la socia 
ordo ».

Jen do la uuntempe en Litovujo bedaŭr- 
inda stato de la katolikoj.

Ignaco J acvs.
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EL CEĤOSLOVAKUJO

Liberalismo, kapitalismo, socialism o, 
antaŭ la juĝo de katolika instruo

La ĉ$fepiskopo de Praha, Msro D-ro Fr. 
Kordai?, ĵus eldonis okaze de 40-jara jubileo 

‘4le la encikliko Rerum Novarum, paStistan 
ikteron, en kiu li per propra maniero analizas 
la supre nomitajn problemojn. Komence de 
sia letero li diras : « Jam antaŭ 40 jaroj
eksonis la averta voĉo de la pafitisto de ĉiuj 
nacioj, de Lia Papa MoSto Leono Xlil-a, en 
lia encikliko Rerum Novarum, kie li komu- 
nikis, ke ĝusta solvo de laborista demando 
estas necesa kaj urĝa, por ke la sociala 
evoluo nehavu kiel sekvon, la tutmondan 
revolucion. Danĝera ĝia antaŭsigno, estas 
la dispartigo de homa societo je du partoj. 
Je proporcie malgrandan nombron de grandaj 
riĉuloj, kaj je milionaj amasoj da laboristaj 
mizeruloj. Dume la unuaj vivas en lukso, 
apogante sin je la potenco de kapitalismo, 
la aliaj ĝemas en senespera manko, kaj en 
venĝema kolero, sonante per la ĉenoj de siaj 
sklaveco, malriĉeco, kaj malsato. Daŭrigante 
li aludas la liberalismon, kapitalismon, kaj 
socialismon aplikante kontraŭ ĝi la katolikan 
instruon, montrante kiamaniere savi la homan 
societon. Fine de sia letero li admonas la 
katolikan ĉehoslovakan mastraron kaj labor- 
istaron, grandnombre partopreni en la pil- 
grimo al Romo, kaj tie kun la tutmonda 
kristanaro manifesti por plibona estonteco
de la homaro, sur la kristana fundamento.

Jubileo de ĉeha baroka arto
Kion plej admiras la vizitantoj de Praha, 

estas la antikva urbo, kun sia vasta kaj 
ainpleksa baroka arto. La 8 marto pasinta, 
multaj ĉehaj gazetoj ekmemoris la 2OO-jar- 
an datrevenon de la morto de la glora ĉeha 
skulptisto Ferdinando Maxm. Brokoff, aŭ- 
toro de fama vico de barokaj statuoj de 
sanktuloj, sur la antikva ponto Karolo IV-a 
en Praha. Vere meritas ekmemoron kaj 
dankemon la ambaŭ talentaj artistoj patro 
kaj filo Brokoff, kies signifo por ĉeha eklezia 
arto estas netaksebla. La ĉefa jubilanto, 
Ferdinando Maxm. Brokoff, naskiĝis la 12 
septembro 1688, en Crv. Hriidek (Bohemio), 
kaj laŭ enskribo en inatriko, lia baptopatro 
estis la grafo Hran el Harasov. La skulpt- 
ista arto de Brokoff, venis sur la plej honor- 
ajn lokojn de ĉefurbo : sur la ponto Ka- 
rolo IV-a, sur la placo de Hradĉany, en 
strato de Neruda, sur l i l  balustradoj de la 
preĝejoj : kaj ĉie ĝi estas plej eminenta 
ornamo de Praha.

Moravia Loreto
Nunjare festas la belega gotika katedralo 

Sankta-Venceslao en Olomouc, la 800-jaran 
datrevenon de sia daŭro. Tiu ĉi preĝejo kai- 
as en si multvaloran trezoron, kolektitan kaj 
amasigitan de episkopoj kaj ĉefepiskopoj de 
tiu ĉi eparhio, dum Iongaj jarcentoj, kaj nun 
lokitan en speciala masiva trezorejo. La 
trezoro konsistas el multvalora Diserva ilaro 
kaj vestoj. Plcj belaj ornatoj devenas el 
tempo de Episkopo Lichtenstein el j. 1664- 
1695, kaj de tempo de artamanta Dekano 
Mayerwald el j. 1747, kaj estas ĉiuj faritaj 
el multvalora brokato kaj oro. Diserva ilaro 
estas farita el oro, kaj riĉe ornamita per 
valoraj juveloj. Sed vera juvelo de la trezoro 
estas la ora hostimontrilo sursemita per 1.000 
diamantoj, kies prezon oni taksas 20 milionoj 
da ĉsl. kronoj.

Pri la grandega valoro de la trezoro doku- 
mentas la fakto, ke nur la prezo de la oro 
kaj valoraj fitonoj estas de fakuloj taksata 
je 100 milionoj da ĉsl. kronoj, nekalkulante 
la artistan laboron kies prezo prezentas 
grandegan sumon.

Francisko Kudrna.
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LETERO EL IRLANDO

La Festtago de sankta Patriko

Oni solenigis la feston de la nacia apos- 
tolo Irlanda kun la tradicia spirito en Du- 
blino kaj tra la tuta lando la 17 marto. La 
vetero estis treege bona, la suno brilis dum 
la tuta tago, kaj ĉar tiu ĉi estas nacia liber- 
tago ĉiuj ajn laboroj haltiĝis. Bankoj, ko- 
mercejoj, fabrikejoj, ktp., estis fermitaj.

Dum la mateno oni aranĝis specialajn Di- 
servojn en ĉiuj preĝejoj. En la pro-katedralo 
en Dublino oni celebris solenan meson tag- 
meze. Lia Cefepiskopa MoSto de Dublino 
prezidis kaj la dekano kun la tuta kanonik- 
aro metropola ĉeestis. Ciuj preĝoj kaj pre- 
dikoj estis en la nacia irlanda lingvo. La 
plej inspirintaj kaj solenaj partoj de la festo 
estis la speciala Diservo por la militrotoj en

Kapklano D .  R yan celebras i.a meson 
EN LA Coi.LINS-KAZERNO EN DcBLINO

« Collin »’aj barakoj, Dublino, kaj la poste 
parada marfio. Pastro D. Rvan, la ĉef kapelano, 
solene cllris la sanktan meson, je la dek unua 
matene, sur altaro kun la ĉielo por balde- 
keno, Grupo de oliciroj nudkape kun Majoro 
Gen. Sweeney, la ĉefo, antaŭirante, kaj an- 
kaŭ proskimume l.5oo soldatoj enhavante la 
4-an kaj 5-an batalionojn kaj la l-an bata- 
lionon de la liberbrigado. Antaŭ la solena 
momento de la konsekro la milita orkestro 
ludis la himnon « Hail Glorious St. Patrick » 
(Saluton, Glora sankta Patriko) kaj tuj poste 
la konsekro ludis « Faith of Our Fathers » 
(Kredo de Niaj Patroj), favorita nacia himno.

Gvardio honora kun trumpetistoj staris 
apude kaj ambaŭflanke de la altaro, kaj je 
la moineuto de la leviĝo de la Hostio oni 
prezentis armojn kaj donis la generalan sa- 
luton. Post la meso la parada marfio iradis 
tra la urbego. Oni kalkulas, ke proksimume 
5o.ooo homoj staris ĉe la strataj flankoj sur 
la vojo de la marfio.

Nova preĝejo dedlĉita al sankta Briĝito

Je la 17 marto, Msro D-ro Mulvany, epis- 
kopo de Meath, dediĉis la novan preĝejon 
en Kilbride al sankta Briĝito. La laboro de 
la konstruado de tiu ĉi preĝejo komencis en 
septembro 1929. Interesa estas la fakto, ke 
sankta Briĝito mem fondis preĝejon en tiu 
ĉi paroĥo.

Blasfema angla ĵurnalo

Ĉiuj episkopoj kaj parohestroj per leteroj 
aŭ en predikoj malaprobegis la anglan ĵur- 
nalon Dai!y M ail pro ĝia blasfema anonco 
en lasta numero pri « Nova necenzurita Vivo 
de Kristo ». Sub ĉi tiu titolo la ĵurnalo 
laŭde recenzis novan de germana verkisto 
libron, kiu estas treege blasfema kaj kontraŭ- 
Krista. La episkoparo kaj pastraro petis la 
katolikaron, ke ili ne plu legos, kaj la ĵurnal- 
vendistoj, ke ili ne plu vendos, tiun aĉan 
ĵurnalon, aŭ aliajn eldonaĵojn de tiu ĉi firmo 
ĉar ĝi estas kontraŭ-katolika kaj kontraŭ- 
irlanda. Antaŭ nelonge kelkaj armitoj kun 
maskoj forprenis el vagonaron kvanton kaj 
bruligis ĝin sur la perono de la stacidomo. 
Eĉ kelkaj eminentaj protestantoj publike 
malaprobis ĝin. Multaj urbaj konsilantaroj 
tra la lando protestis kontraŭ la Dailv Mail 
kaj demandis, ke la registaro malpermesis 
ĝian eniron en la lando.

H. McNeili. Macaulev.

EL HUNGARUJO

Spirita ekzercado  
por hungaraj parlamentanoj

En tiu ĉi jaro denove 32 hungaraj parla- 
mentanoj, kune kun D-ro Tibor Zsitvay, mi- 
nistro por la justeco, faris spiritan ekzerc- 
adon komence de marto en « Manreza » en 
Buda. La konfetencajn paroladojn diris la 
fama hungara oratoro F. Bela Rangha, Je- 
zuito, kaj la sanktan Komunion donis Lia 
Kardinala Moŝto Justinian Serĉdi, hungara 
princprimato.

Car la ofico de parlamentano, eleklita per 
la popola volo, por gvidi la sorton de la 
lando kaj mondo, estas unu el la plej res- 
pondecpleuaj, estus dezirinde, se ĉie la par- 
lamentanoj por kelkaj tagoj ofte retiriĝus 
por meditado, preĝado, silenta vivo inter kvar 
niuroj, studante la Sanktan Skribon, aŭdante 
vortojn de Dio. En tiaj animoj devus vivi 
tiel forte la kredo, la pura konscienco, ke 
en la politika vivo regus ankaŭ Kristo kaj 
tio funde fianĝus la nunan materialisman 
egoismon nacian kaj mondan politikon.

Misio por la laboristoj

En Diosgyor (Supra Hungarujo) por la 
laboristoj de tiea ferfabriko, bonege sukces- 
inta misio estis. 5.3oo homoj faris sanktan 
konfeson.

Misio en ĉefurbo Budapest
De la 16 ĝis la 22 rnarto en ĉiuj preĝejoj 

de la hungara ĉefurbo ĉiutage misioparolad- 
oj estis diritaj. La misio-semajnon malferm s 
en la baziliko Sankta-Stefano Kardinalo Jus- 
tinian Seredi.hungara princprimato. Amasoda 
homoj faris sanktan konfeson kaj komunion.

Granda Misio en Pecs - Sud Hungarujo
La 21 kaj 22 inarto la sonorilsonoj el ĉiuj 

Pecs’aj preĝejoj anoncis al la urbanoj, ke la 
heroldoj de Kristo alvenis kaj komenciĝas 
la benata tempo de aniina renoviĝo. La sem- 
istoj de la dia semo estis:

En la Katedralo : Msro Stefano Zadravecz, 
episkopo, kaj D-ro Magyar6sz, Cisterciano.

En la Internurba preĝejo : P. Johano Hemrn 
kaj P. Stefano Pimar, Jezuitoj.

En la preĝejo Sankta-Aŭguster.o : P. Sta- 
nislo Bendc kaj P. Marian Rĉz, Franciskanoj.

En la preĝejo Sankta-Francisko : P. Paŭlo 
Paluscsŭk kaj P. Fŭlop Voriis, Dominikanoj.

La interurba preĝejo en P ecs

En la Fabrikurba preĝejo : D-ro Ludoviko 
Horvath, paroĥestro, kaj Ludoviko Geosits, 
kapelano.

En la preĝejo Sankta-Floriano (preĝejo de 
minejkolonio) i P. Rajner Roznik kaj P. Sza- 
lez Kiss, Franciskanoj.

Dum la misiopredikoj ĉiuj preĝejoj estis 
plenplenaj. Donu la bona Dio, ke tiu ĉi se- 
niajno de la graco alportu tion, kion tiel 
multaj perdis en la nuntempa malfacila vivo : 
la animan pacon kaj tutan fidon en Dio.

Por la profesoroj kaj gestudentoj de la 
Elizabet-Universitato en Pĉcs, spiritan ekzerc- 
adon faris la eminenta hungara filozoforatoro 
P. Oswald Oszlay, provincialo de la Fran- 
ciskanoj, de la 18 ĝis 22 marto.

Kontraŭ beleckonkurso

La unuiĝoj de la universitatanoj en De- 
breczen faris decidon, ke ili per ĉiu ilo batal- 
os kontraŭ la malmorala beleckonkurso. A1 
tiu ĉi decido aliĝis ankaŭ la universitatana 
junularo de la Kolegio Sankta-Maŭro en Pĉcs. 
Do nun per unuigitaj fortoj ili laboros, ke 
tiu ĉi malmorala, barbara kutimo en Hungar- 
ujo tute ĉesu !

Hbleno Fiedler.

INFORMOJ EL ANGLUJO

Jubileo de Kardinalo Bourne

La sola angla kardinalo en la mondo, Lia 
Kardinala Mofito Bourne, naskiĝis en Lon- 
dono, la 23 marto 1861, filo de Angla patro 
kaj de Irlanda patrino. Sekve la ĉefepiskopo 
de VVestminster festis la sepdekan datreven- 
on de sia naskiĝo, la 2.3 marto lasta. Tiu- 
okaze Kardinalo Bourne ricevis multnombrajn 
kaj varmajn gratulojn. Katolika Vivo ankaŭ 
respektplene prezentas la siajn kaj promesas, 
ke ĝiaj legantoj preĝos por ke la Kardinalo 
longe restu surtere por daŭrigi lian bonegan 
laboron por la Eklezio en Anglujo.

La plej granda m isio ĝenerala  
en Londono

« Iru en la nomo de Dio prediki la mision. 
Iru kun la beno de la Eklezio al la vasta 
homamaso de Sud-Londono. » Estis per ĉi 
tiuj vortoj, ke la Episkopo de Southwark 
elsendis de katedralo Sankta-Georgo pres- 
kaŭ 100 misiistojn por malfermi la plej grand- 
an Lenten mision iam ajn okazintan en Lon- 
dono.

Post preĝsemajno tra la eparhio, la misi- 
istoj disiris al sesdek-ok preĝejoj en Sud- 
Londono, kie dum la daŭro de du semajnoj 
ili okupiĝis pri renovigo de fervoro de la 
katolikoj, klarigante la doktrinon de la Ekle- 
zio al nekatolikoj, vizitante la hejmojn, kaj 
aŭdante konfesojn.

A1 la misio la Papo sendis jenan tele- 
gramon :

« La Sankta-Patro plejkore donacas tre 
specialan Papan benon al la ĝenerala misio, 
por ke ĝi alportu abundajn fruktojn de 
sanktigado. »

Katoliko kiel Brita Mlnistro en Kubo

Sir John Joyce Broderick, K.B.E., C.M.G., 
komerca konsilanto ĉe la Brita Ambasa- 
dorejo en VVashington, estas elektata kiel 
Brita Ministro en Havana (ĉefurbo de Kubo). 
Li estas indiĝeno de Co. Galway kaj mal- 
noya lernanto de la Kolegio Blackrock, 
Dublino.

Socia som era kurso

Laŭ informo en la nun aperanta gazeto 
The Christan Democrat, someran lernejon 
okazigos la Katolika Socia Asocio de la 20 
ĝis la 27 julio, en Halo « Lady Margaret» 
kaj la Katolika Laborista Kolegio en Oxford. 
La inklusiva kosto de la kurso estos £  3.5.0. 
(390 fr. fk.). La programon oni baldaŭ pu- 
blikigos.

Leo Dukes.

Kun la (sermeso de la eklezia j aŭtoritatoj.
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